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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie VNO - NCW  GS stemmen in met het door de provincies Friesland en Drenthe verstrekte mandaat om, mede 
namens hen, een subsidie te verlenen van € 300.000,-  aan VNO-NCW voor het project Economic 
Board Noord-Nederland april 2020-april 2021. 

2 Subsidie project de Kultuurcentrale GS verlenen een subsidie van € 25.000,- aan de Stichting VRIJDAG voor het project de Kultuurcentrale.  
De KultuurCentrale is een online cultureel platform dat alle geledingen binnen het culturele veld in 
Groningen en daarbuiten verbindt.  

3 Subsidie Libau  GS verlenen € 60.000,-  subsidie aan Libau voor het verbreden van de dienstverlening van het  
Erfgoedloket aan eigenaren van karakteristieke panden.  

4 Afwijzen subsidie project  
 " Milieuvriendelijk Mobiel Huis"  

Omdat de aanvraag onvoldoende aansluit op de subsidieregeling 'Innovatief en Duurzaam MKB-3 
provincie Groningen' hebben GS besloten geen subsidie te verlenen aan TruckCampers BV voor het 
project "Milieuvriendelijk Mobiel Huis'.  

5 Voordracht Bos en Hout in 
Klimaatagenda   

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de uitgangspunten en ambities voor Bos en 
Hout in de Klimaatagenda ( als onderdeel van het thema 'landbouw en landgebruik') vast te stellen.  

6 Vragen arbeidsplaatsen mensen met 
een arbeidsbeperking. 

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de SP over arbeidsplaatsen mensen met een 
arbeidsbeperking.  

7 Vragen omgang met kritische burgers  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de SP over omgang met kritische burgers. 

8 Beantwoording rondvraag 
Statencommissie 2 september   

GS geven antwoord op de schriftelijke vragen die zijn ingediend tijdens bij de rondvraag van de  
Statencommissie 2 september. Het gaat om vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de 
Paddepoelsterbrug en vragen van de Statenfracties van Groninger Belang, Forum voor Democratie, 
Partij voor de Vrijheid, Partij voor het Noorden en SP over het project Aanpak Ring Zuid. 
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